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Farba lateksowa Nobiles Pory Roku
poj. 2,5 l, wykończenie: mat
odporna na delikatne zmywanie wodą
wydajność: 12 m2/l, cena za 1 l=10,60 zł

2649

Skrzydło drzwiowe  
Syriusz
kolor: silver, wykończenie: 
okleina 3D, P/L,  
zamek na klucz
· pokojowe, szer. 80 cm 
·  łazienkowe, z wentylacją, 

szer. 70 cm 
· pełne, szer. 80 cm
*zapytaj o inne rozmiary

247

szkło dekormat

modułowa konstrukcja

wysoka odpornośćPamiętaj o
ościeżnicy

Pamiętaj o
klamce
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BLISKO NATURY
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1  Obraz w ramie
wym. 50 x 70 cm,  
dwa wzory - 69,99 zł

2  Płytka gipsowa Perugia 1
wym. 21,2 x 5,2 cm 
kolor: biały, op. 0,4 m2,  
cena za 1 m2=59,98 zł - 23,99 zł/op.

3  Zegar ścienny
śr. 59,5 cm, zasilany bateryjnie - 99,99 zł

4  Zasłona Greta
wym. 140 x 260 cm, z kółkami  
różne kolory - 69,99 zł

5  Firana Zinnia
wym. 140 x 260 cm, z kółkami
różne kolory - 39,99 zł

6  Poduszka dekoracyjna 
wym. 40 x 40 cm, od 29,99 zł

7  Palma koralowa  
(Chamaedorea)  
doniczka: 15 cm, wys. 50 cm - 34,99 zł

8  Koszyk/osłonka 
wym. 20 x 26 x 23 cm - 29,99 zł  
wym. 30 x 38 x 33 cm - 49,99 zł 
wym. 35 x 45 x 38 cm - 59,99 zł 

Poduszka na 
krzesło Malio
wym. 38 x 38 x 3 cm  
różne kolory

2849

Płytka gipsowa  
Vintage 3
wym. 15-30 x 7,8 cm 
kolor: czerwony  
op. 0,49 m2,  
cena za 1 m2=81,61 zł

3999
/op.

NA ZDJĘCIU:

Płytka gipsowa Perugia 1
wym. 21,2 x 5,2 cm, kolor: biały  
op. 0,4 m2, cena za 1 m2=59,98 zł

2399
/op.

2

Obraz w ramie
wym. 50 x 70 cm  
dwa wzory

6999

Strelitzia Nicolai
doniczka: 19 cm, wys. 90 cm

8999

Ramka na zdjęcie
wym. 17 x 22 cm, format: 10 x 15 cm   
dwa wzory

1199

Pełna oferta paneli podłogowych  
dostępna na s. 17
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STYL GLAMOUR
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Dywan futrzany 
/sztuczna skórka
wym. 60 x 90 cm  
kształt: prostokąt lub skórka  
różne kolory

4499

199
Lampa wisząca  
ozdobna
śr. 30 cm 
kl. A++ do E 
kolor: chrom,  
metal + kryształ 
gwint: E27

1  Zasłona welwetowa Marocco
wym. 140 x 270 cm, materiał: tłoczony welwet,  
z kółkami, różne kolory - 59,99 zł

2  Sztuczna roślina  
Sansewieria gwinejska
wys. 45 cm - 59,99 zł  
wys. 55 cm - 99,99 zł

3  Poduszka welwetowa  
Marocco
wym. 45 x 45 cm, różne kolory - 29,99 zł

4  Lampa wisząca ozdobna
śr. 30 cm, kl. A++ do E, kolor: chrom,  
metal + kryształ, gwint: E27 - 199 zł

5  Dywan futrzany/sztuczna 
skórka
wym. 60 x 90 cm, kształt: prostokąt  
lub skórka,  różne kolory - 44,99 zł

6  Puf składany Velvet
wym. 38 x 38 x 38 cm, różne kolory - 54,99 zł

5

4

Lampa sufitowa
1. 2x E27, 40 W,  
kl. A++ do E - 129 zł
2. 3x E27, 40 W,  
kl. A++ do E - 169 zł

od 129

1 2

Sztuczna roślina  
Sansewieria  
gwinejska
wys. 45 cm - 59,99 zł  
wys. 55 cm - 99,99 zł

od 5999
Firana  
Romantic Chic
wym. 140 x 270 cm, 
z kółkami 
kolor: biała z pasem 
sztucznych pereł

4999

dekoracyjne perełki

3

to jest pomysł!
Poduszka dekoracyjna  
to niewielka ozdoba, 
która może odmienić 
charakter wnętrza.  
Wybieraj poszewki  
zapinane na zamek  

- to bardzo praktyczne 
rozwiązanie!

Poduszka  
welwetowa 
Marocco
wym. 45 x 45 cm 
różne kolory

2999

2

NA ZDJĘCIU:

Pełna oferta paneli podłogowych  
dostępna na s. 17
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to jest pomysł!
Płyty betonowe  

w odróżnieniu od mas 
do nakładania na ścianę, 
stanowią gotowy produkt  
o określonym wyglądzie  
a ich montaż jest prosty  

i pozwala na szybką  
zmianę charakteru 

wnętrza. 7

8

10

9

5

6

2

1

43

szkło dekormat

Pamiętaj o
ościeżnicy

Pamiętaj o
klamce

MŁODZIEŻOWE WNĘTRZE

Sprytne  
rozwiazania  
do małych  

pomieszczeń
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Poduszka  
Cool Pets
wym. 40 x 40 cm  
różne wzory

1999

Lampa wisząca  
IL Mio Sweden
wym. 16 x 16 x 120 cm 
kolory: czarny, biały 

4999

Oprawa  
sufitowa Hary
wym. 12,4 x 9,8 x 9,8 cm  
gwint: GU10 
różne wzory

3999

Zegar ścienny
śr. 20 cm, kolory: biały, srebrny, czarny 
zasilany bateryjnie

1199

Sztuczna roślina  
w doniczce
wym. 30 x 35 cm, różne rodzaje 

2399

Pojemnik obrotowy  
z pokrywą Paulina
kolory: jasnoniebieski,  
niebieski, tworzywo sztuczne 
poj. 24 l - 14,99 zł  
dł. 42 cm, szer. 35,5 cm, wys. 22,5 cm 
poj. 45 l - 32,99 zł 
dł. 55,5 cm, szer. 40 cm, wys. 30 cm

od 1499

4

7

2
8

1

to jest pomysł!
Sztuczne rośliny  

świetnie uzupełniają 
wystrój wnętrza,  

wyglądają zawsze 
świeżo i nie potrzebują 

naszej uwagi

Koc Cool Pets
wym. 130 x 170 cm  
różne wzory

2699

5

1  Poduszka Cool Pets
wym. 40 x 40 cm, różne wzory - 19,99 zł

2  Koc Cool Pets
wym. 130 x 170 cm, różne wzory - 26,99 zł

3  Płyta architektoniczna  
Stockholm 
wym. 74 x 37 cm, kolory: szary, jasny szary,  
op. 0,54 m2, cena za m2=101,83 zł - 54,99 zł/op.

4  Lampa wisząca IL Mio Sweden
wym. 16 x 16 x 120 cm  
kolory: czarny, biały - 49,99 zł

5  Zegar ścienny 
śr. 20 cm, kolory: biały, srebrny, czarny 
zasilany bateryjnie - 11,99 zł

6  Regał na ubrania 
materiał: płyta z melaminą/metal, kolor: czarny 
wym. 129 x 40 x 150 cm - 199 zł

7  Sztuczna roślina w doniczce
wym. 30 x 35 cm, różne rodzaje - 23,99 zł

8  Oprawa sufitowa Hary
wym. 12,4 x 9,8 x 9,8 cm, gwint: GU10,  
różne wzory - 39,99 zł

9  Dywan futrzany/sztuczna skórka
wym. 60 x 90 cm, kształt: prostokąt lub skórka  
różne kolory - 44,99 zł

10  Skrzydło drzwiowe Albatros
kolor: silver, wykończenie: folia soft
P/L, zamek na klucz, pokojowe, szer. 80 cm 
z wentylacją, szer. 70 cm, pełne, szer. 80 cm
*zapytaj o inne wymiary - 197 zł

NA ZDJĘCIU:

Pełna oferta paneli podłogowych  
dostępna na s. 17
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szkło dekormat

modułowa konstrukcja

wysoka odporność

1

2

4
5

3

6

7 8

to jest pomysł!
Lustro z możliwością  

zawieszenia  
na drzwiach pozwala  

zaoszczędzić  
cenne miejsce  

na ścianach

Pamiętaj o
ościeżnicy

Pamiętaj o
klamce

ZIELONY AZYL
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LAMPKI NA BIURKO

1  Lampa wisząca  
IL Mio Sweden
wym. 16 x 16 x 120 cm,  
kolory: czarny, biały - 49,99 zł

2  Zasłona welwetowa Marocco
wym. 140 x 270 cm, z kółkami 
różne kolory - 59,99 zł

3  Poduszka Trendy
wym. 40 x 40 cm 
różne wzory - 19,99 zł

4  Pościel Trendy
wym. 160 x 200 cm, materiał: mikrofibra 
różne wzory - 49,99 zł

5  Koc Trendy
wym. 150 x 200 cm, różne wzory - 49,99 zł

6  Kosz składany Ida
poj. 32 l, dł. 48 cm, szer. 35 cm, wys. 23 cm 
kolory: fioletowy, szary, niebieski 
tworzywo sztuczne - 11,99 zł

7  Lustro z uchwytem na drzwi
wym. 33,8 x 11,8 x 1,5 cm - 59,99 zł

8  Skrzydło drzwiowe Virgo
kolor sonoma, wykończenie: folia soft 
bez klamki, P/L, zamek na klucz 
pełne, szer. 80 cm  
łazienkowe, z wentylacją, szer. 70 cm  
pokojowe, szer. 80 cm  
*zapytaj o inne wymiary - 257 zł

Lampka biurkowa  
LED z ładowarką
wys. 38 cm, 5 W  
kl. energetyczna A++,  
barwa światła: zmienna 
ładowarka  
bezprzewodowa  
w podstawie  
kolor: czarny

4499

Lampka  
biurkowa LED 
z wyświetlaczem
wys. 40 cm 
kolor: biały 
13 W, 700 lm  
barwa światła: zmienna 
wyświetlacz LCD, zegar,  
termometr 
kl. A++

119 Lampa biurkowa  
LED Serra
9 W, 350 lm  
barwa światła: zmienna
wys. 38 cm  
kolory: czarny, biały 
kl. A do A++

6999

Lampka biurkowa LED
wys. 58 cm, różne kolory 
6 W, 200 lm, barwa światła: zimny biały 
regulacja intensywności świecenia, kl. A++

6999
Lampka biurkowa Tola
max. 40 W, E27, kl. energetyczna A++ do E  
różne kolory 
z klipsem, wys. 30,5 cm 
z podstawą, wys. 33 cm 

2999

Koc Trendy
wym. 150 x 200 cm  
różne wzory

4999

Poduszka Trendy
wym. 40 x 40 cm 
różne wzory

1999

3

5

lampka nocna zmieniająca kolor

Roślina zielona  
w doniczce z kokosa
doniczka: 12 cm, wys. 20 cm

2999

NA ZDJĘCIU:

Pełna oferta paneli podłogowych  
dostępna na s. 17
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5

1 2

4

6

Zasłony czy rolety 
- co wybrać.

Przeczytaj poradę:

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

to jest pomysł!
Panele tekstylne urozmaicą 

aranżację pomieszczenia  
oraz dodadzą mu przytulności. 

Pomagają także skutecznie 
wyciszyć pomieszczenia,  

dlatego są idealnym  
rozwiązaniem  

do sypialni.

3  a

3  b

STYLOWA SYPIALNIA
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Obraz na płótnie
wym. 60 x 80 cm  
różne wzory

6999

1  Firana Reda
wym. 140 x 245 cm, z kółkami  
różne kolory - 39,99 zł

2  Zasłona Greta
wym. 140 x 260 cm, z kółkami 
różne kolory - 69,99 zł

3  a  3  b  Panel tapicerowany
różne kolory 
3a. wym. 30 x 30 cm - 22,99 zł  
3b. wym. 60 x 30 cm - 29,99 zł

4  Poduszka dekoracyjna  
Velvet z nadrukiem 
wym. 50 x 30 cm, różne wzory - 19,99 zł

5  Lampka ceramiczna
wys. 28 cm, kolor: podstawa złota,  
klosz: różne kolory- 34,99 zł

6  Dywan futrzany/sztuczna 
skórka
wym. 60 x 90 cm, kształt: prostokąt lub skórka  
różne kolory - 44,99 zł

Lampka ceramiczna
wys. 28 cm, kolor podstawy: złoty 
klosz: różne kolory

3499

5

Poduszka  
dekoracyjna 
Velvet  
z nadrukiem 
wym. 50 x 30 cm  
różne wzory

1999

4

Roleta Dzień i Noc
wym. od 35 x 140 cm  
różne kolory

od 1999

NA ZDJĘCIU:

Lampka  
ceramiczna
wys. od 40 cm
różne wzory
ceramiczna podstawa

4999

Pełna oferta paneli podłogowych  
dostępna na s. 17
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Jak urządzić 
przedpokój.

Przeczytaj poradę:

2

1

4

3

5

WYGODNY PRZEDPOKÓJ
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1  Lampa wisząca
kolor: czarny, 2 x E27, 40 W - 199 zł

2  Zegar ścienny
śr. 40 cm - 69,99 zł

3  Regał na buty
2 półki, materiał: płyta wiórowa  
z melaminą/metal 
wym. 63 x 30 x 43 cm - 69,99 zł

4  Regał na buty
4 półki, materiał: płyta wiórowa  
z melaminą/metal
wym. 63 x 30 x 83 cm - 89,99 zł

5  Puf składany Velvet
wym. 38 x 38 x 38 cm 
różne kolory - 54,99 zł

Lampa wisząca
kolor: czarny 
1 x E27, 40 W - 117 zł 
2 x E27, 40 W - 199 zł

od 117

Regał na buty
2 półki, materiał:płyta wiórowa  
z melaminą/metal 
wym. 63 x 30 x 43 cm

6999

to jest pomysł!
Kolorowe poduszki  

na siedzisku w przedpoko-
ju są nie tylko dekoracją,  

ale również mogą  
stworzyć  

wygodne oparcie.

1

3

NA ZDJĘCIU:

Poduszka
wym. 45 x 45 cm  

3999

Pełna oferta paneli podłogowych  
dostępna na s. 17

Plafon LED Leon z pilotem
barwa światła: zmienna, pilot w zestawie 
kl. A do A++  
śr. 39 cm, 24 W, 1440 lm - 149 zł 
śr. 49 cm, 36 W, 2160 lm - 199 zł 

od 149
Plafoniera Adis LED
barwa światła: neutralna, IP44, kl. A  
20 W, 1360 lm, wym. 6,8 x 28 cm - 59,99 zł 
28 W, 1900 lm, wym. 7,05 x 33 cm - 84,99 zł 

od 5999

Lustro stojące
wym. 46 x 146 cm 
kolor: stare złoto - 159 zł
kolor: beton - 139 zł

od 139
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Areka
doniczka: 19 cm 
wys. 85 cm

7997

Palma koralowa 
(Chamaedorea)
doniczka: 15 cm 
wys. 50 cm

3499

Strelitzia  
Nicolai
doniczka: 19 cm 
wys. 90 cm

8999

pamiętaj!
Kupując roślinę  

doniczkową, wybierz  
egzemplarz w jak  

najlepszej kondycji,  
taki  który ma mocne, 

zdrowe liście  
o intensywnym kolorze 

bez plam i dziur.

Palma kanaryjska
doniczka: 15 cm 
wys. 70 cm

4999

Flebodium złociste
doniczka: 14 cm  
wys. 45 cm, odm. Blue Fern

2499

KWIATY DONICZKOWE

Jakie rośliny  
wybrać do salonu.
Przeczytaj poradę:



15

Doniczka Aztec
śr. 14 cm - 8,99 zł  
śr. 19 cm - 13,99 zł

od 899

Misa Roma
śr. 29 cm

2199

Paproć
doniczka: 12 cm 
różne gatunki  
wys. 35 cm

1499

Storczyk multiflora
doniczka: 9 cm  
wys. 45 cm 
różne kolory

2999

Bonsai
doniczka: 12 cm, wys. 20 cm

2999

Donica Lila
śr. 14 cm - 12,99 zł  
śr. 19 cm - 22,99 zł

od 1299
Roślina  
zielona  
w osłonce  
ceramicznej
doniczka: 13 cm 
wys. 45 cm

1999

DOBIERZ DONICZKĘ

Roślina  
zielona
doniczka: 17 cm 
wys.: 60-80 cm

3999



16

4999
/m2

Gres polerowany Malibu
wym. 60 x 60 cm, kolory: szary, srebrny, połysk 
op. 1,44 m2, cena za op. 71,99 zł

to jest pomysł!
Stosując najnowsze  

trendy we wnętrzach  
warto sięgnąć  

po wzory nawiązujące  
do natury.

mrozoodporny

mrozoodpornymrozoodporny

rektyfikowany

Płytki gresowe  
czy panele?

Przeczytaj poradę:

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

2399
/m2

Gres szkliwiony Eris Light Grey
wym. 29,8 x 29,8 cm, kolor: jasny szary,  
op. 1,42 m2, cena za op. 34,07 zł

PODŁOGI I ŚCIANY

2499
/m2

Gres szkliwiony G317
wym. 29,8 x 59,8 cm  
kolory: brązowy, beżowy 
imitacja drewna  
op. 1,60 m2, cena za op. 39,98 zł

Gres  
szkliwiony 
Kernel
wym. 17 x 89,7 cm  
kolor: miód,  
op. 1,37 m2,  
cena za op. 61,64 zł

4499
/m2

mrozoodporny

rektyfikowany
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MALUJESZ?2699
/m2

Panel podłogowy 
Dąb Butterscotch
AC4, 8 mm 
op. 2,22 m2,  
cena za op. 59,92 zł

2897
/m2

Panel podłogowy  
Dąb Grenoble
AC4, 8 mm 
zintegrowany  
podkład wyciszający 1,5 mm  
op. 1,73 m2 
cena za op. 50,12 zł

2887
/m2

Panel podłogowy  
Hammerwood
AC4, 8 mm 
nature line  
op. 2,22 m2 
cena za op. 64,09 zł

5299

Farba lateksowa Magnat Creative
poj. 2,5 l, wykończenie: mat, różne kolory 
odporna na zmywanie i szorowanie 
hydrofobowa, wydajność: 14 m2/l 
cena za 1 l=21,20 zł

6999

Farba lateksowa Śnieżka Eko Plus
poj. 10 l, wykończenie: mat, biała 
odporna na szorowanie 
wydajność: 14 m2/l, cena za 1 l=7,00 zł

20 lat gwarancji

4-stronna V-fuga

struktura drewna

15 lat gwarancji

4-stronna V-fuga

struktura drewna

20 lat gwarancji

4-stronna V-fuga

struktura drewna

20 lat gwarancji

4-stronna V-fuga

struktura drewna

3399
/m2

Panel podłogowy  
Dąb Chateau
AC 4, 8 mm 
woskowane krawędzie 
op. 2 m2 
cena za op. 67,98 zł

Gres szkliwiony G317
wym. 29,8 x 59,8 cm  
kolory: brązowy, beżowy 
imitacja drewna  
op. 1,60 m2, cena za op. 39,98 zł

4999

Farba emulsyjna Eko Śnieżka
poj. 10 l, wykonczenie: mat, doskonałe krycie
hipoalergiczna, cena za 1l=5,00 zł
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1  Kolumna natryskowa  
z baterią Modern Black
kolor: czarny,  
słuchawka 3-funkcyjna - 489 zł

2  Płytka ścienna  
Floris Black

wym. 30,8 x 60,8 cm  
kolor: czarno-złoty, mat  
op. 1,12 m2  
cena za op. 50,39 zł - 44,99 zł/m2

3  Dekor ścienny  
2-elementowy Floris
wym. 61,8 x 60,8 cm 
kolor: zielony - 44,99 zł/kpl.

4  Kabina prysznicowa 
Lagos
wym. 195 x 90 x 90 cm  
szkło hartowane  
transparentne: 5 mm 
profil czarny, możliwość instalacji  
bez brodzika - 749 zł

5  Brodzik kwadratowy  
uniwersalny
wym. 90 x 90 x 6 cm - 349 zł

6  Szafka lustrzana 
Soria 
wym. 60 x 60 x 13,8 cm 
cichy domyk - 169 zł

7  Szafka wisząca  
z umywalką Soria
wym. 60 x 46,8 x 46 cm - 297 zł

8  Słupek wiszący Soria 
wym. 30 x 130 x 28 cm 
cichy domyk - 229 zł 

9  Zestaw podtynkowy  
bezkołnierzowy Naxos

 
w zestawie: stelaż, miska, przycisk 
chrom, deska wolnoopadająca slim 
duroplast - 747 zł

Akcesoria łazienkowe Umbra
ceramika + drewno/metal  
+ szkło + drewno, czarny mat  
· Kubek kosmetyczny - 15,99 zł 
· Mydelniczka - 19,99 zł 
· Kubek na szczoteczki - 19,99 zł 
· Dozownik mydła - 24,99 zł 
· Szczotka WC - 49,99 zł 
· Stojak WC - 94,99 zł  
· Stojak na ręczniki - 107 zł 

od 1599

deszczownica slim, 22,5 x 22,5 cm

2
1

3

4

6

7

8

9

5

3 lata gwarancji

fronty lakierowane

fronty lakierowane

bateria termostatyczna
cichy domyk

wysoki połysk

wysoki połysk

system  FRESH*

* łatwo dostępny  
koszyczek na kostki WC

NOWOCZESNA ŁAZIENKA NA ZDJĘCIU:



199
Kolumna prysznicowa 
Joko Round z baterią 
mieszaczową
kolor: chrom 
bateria natryskowa z głowicą 
ceramiczną 40 mm 
słuchawka 5-funkcyjna  
mydelniczka

DOBIERZ BATERIĘ

19

Dywanik łazienkowy Star
wym. 50 x 80 cm 
kolory: czerwony, beżowy, ecru

3999

489
Kolumna natryskowa  
z baterią  
Modern Black
kolor: czarny, 
deszczownica  
slim 22,5 x 22,5 cm,  
słuchawka 3-funkcyjna, 
bateria termostatyczna

Dekor ścienny  
2-elementowy Floris
wym. 61,8 x 60,8 cm 
kolor: zielony

4499
/kpl.

249
WC kompakt  
bezkołnierzowy 
Neos
odpływ poziomy,  
spłukiwanie 3/6 l 
deska  
wolnoopadająca, twardy PP

1

2

3

1

2

6

3

5

7

Płytka ścienna  
Floris Black
wym. 30,8 x 60,8 cm  
kolor: czarno-złoty,  
mat, op. 1,12 m2,  
cena za op. 50,39 zł

4499
/m2

Seria baterii Vesto
głowica: 40 mm, kolor: chrom   
1. zlewozmywakowa sztorcowa - 54,99 zł  
2. zlewozmywakowa ścienna - 69,99 zł 
3. umywalkowa sztorcowa, korek click-clack - 69,99 zł 
4. umywalkowa ścienna - 69,99 zł 
5. natryskowa ścienna z zestawem natryskowym - 79,99 zł 
6. zlewozmywakowa sztorcowa asymetryczna - 79,99 zł 
7. wannowa ścienna z zestawem natryskowym - 94,99 zł  

od 5499

4



RRSO to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania  
dla bezkosztowego kredytu ratalnego udzielanego 
przez BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank) w sklepach 
Bricomarche, obliczona na dzień 11.08.2021 r. na 
podstawie reprezentatywnego przykładu. Okres 
kredytowania 3 miesiące. Maksymalna kwota kredytu 
wynosi 40 000 zł, minimalna kwota kredytu wynosi  
100 zł. Szczegółowe informacje dotyczące kredytu i jego 
dostępności znajdują się u sprzedawcy. Dostępność 
kredytu zależy od przeprowadzonej przez Bank analizy 
zdolności kredytowej Klienta. Partnerzy sieci Bricomarche 
współpracują z Bankiem i są umocowani do świadczenia 
w imieniu Banku usług pośrednictwa w zakresie czynności 
faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów 
o kredyt ratalny. Niniejszy materiał nie stanowi oferty  
w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.In
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OFERTA OBOWIĄZUJE  W NASTĘPUJĄCYCH SKLEPACH:  
Aleksandrów Kujawski, Babice Nowe, Barlinek, Bartoszyce, Bełchatów, Białogard, Bolesławiec, Braniewo, Brodnica, Brzeg, Brzeg Dolny, Brzesko, 
Brzeszcze, Bytom, ul. Narutowicza 11 e, Bytom, ul. Zabrzańska 33, Bytów, Chodzież, Choszczno, Darłowo, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Dębno,  
Działdowo, Dzierżoniów, Gdynia, Giżycko, Głogów, Głuchołazy, Gniezno, Goleniów, Golub-Dobrzyń, Gostyń, Grajewo, Grodzisk Wlkp., Grójec,  
Grudziądz, Gryfice, Gryfino, Gubin, Hrubieszów, Iława, Inowrocław, Jarocin, Jarosław, Jelcz-Laskowice, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kępno, Kętrzyn, 
Kielce, Kluczbork, Knurów, Koło, Kołobrzeg, Konstantynów Łódzki, Koszalin, Kościan, Kozienice, Krotoszyn, Krzeszowice, Kutno, Kwidzyn, Lębork, 
Libiąż, Limanowa, Lipno, Lubań, Lubartów, Lubliniec, Lubsko, Łomża, Malbork, Miechów, Mielec, Międzyrzecz, Milicz, Mława, Mogilno, Morąg, Mrągowo, 
Namysłów, Nisko, Nowa Ruda, Nowa Sól, Oborniki Wlkp., Oława, Ostróda, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów, Oświęcim, Pabianice, ul. Myśliwska 36/38, 
Pabianice, ul. Zamkowa 31, Piekary Śl., Piła, Piotrków Tryb., Pleszew, Polkowice, Poznań CH Pestka, Poznań CH Panorama, Pruszcz Gdański, Przemyśl, 
Przeworsk, Pszczyna, Puck, Radomsko, Radzyń Podlaski, Rawa Mazowiecka, Rawicz, Rydułtowy, Rypin, Sandomierz, Sanok, Siedlce, Siemianowice Śl., 
Skierniewice, Skórzewo, Słupca, Sokołów Podlaski, Sokółka, Starachowice, Stargard, Starogard Gdański,  ul. Skarszewska 4, Starogard Gdański,  
ul. Zblewska 20 b, Staszów, Strzelce Krajeńskie, Strzelce Opolskie, Sucha Beskidzka, Sulechów, Szamotuły, Szczecinek, Szczytno, Szprotawa, Śrem, 
Środa Śląska, Środa Wlkp., Świdnik, Świdwin, Świebodzice, Świecie, Świętochłowice, Świnoujście, Tczew, Tomaszów  Lubelski, Tomaszów Mazowiecki, 
Trzcianka, Trzebnica, Turek, Wałcz, Wągrowiec, Wejherowo, Wieluń, Wodzisław Śląski, Wolsztyn, Września, Wschowa, Wyszków, Zawiercie, Ząbkowice 
Śląskie, Zduńska Wola, Zielona Góra, ul. Batorego 81 a, Zielona Góra CH Pomorskie, Złocieniec, Żary, Żnin. 

RATY  3 x 0% cały rok
RRSO=0%  

Puf składany Velvet
wym. 38 x 38 x 38 cm 
różne kolory

5499

to jest pomysł!
Wszystkie pledy,  

drobiazgi, zabawki 
-sprytnie ukryte  
dzięki wygodnym 

pufom. 

Kiedy pufy nie są nam  
potrzebne, możemy  
je złożyć i schować. 
Zajmują naprawdę 

mało miejsca!

Produkty przedstawione w materiale nie stanowią stałej oferty handlowej sieci Bricomarché.

SALONUJESZ?
MASZ TO

W BRICO!

TO JEST SPRYTNE



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

